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Harmonisering avgifter, gebyrer og
brukerbetaling
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I felles møte mellom alle delprosjektlederne kom det
frem at det var en del oppgaver som var lik og låg i
mandatet til flere delprosjekt. Dette gjelder
harmonisering av gebyrer og brukerbetaling.
Prosjektledelsen har gått gjennom mandatet til de
Hogne Eidissen, prosjektleder: hogne.eidissen@senja.kommune.no Telef.: 90782522
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ulike delprosjektene og oppgaven med å utrede og
harmonisere gebyrer og brukerbetaling hører hjemme i
DP 8.4, men ligger også til DP 7.1, 9.5, og 9.6
I DP 9.6 er det selvkost/VAR - området og feiing.
Viktig med god informasjonsflyt og forankring, de
utredningene som gjøres i DP 8.4 og DP 9.6 sendes
innom DP 7.1 til orientering før sak går til
Fellesnemnda.
Må utarbeides forslag på harmonisering av gebyrer og
brukerbetaling som skal behandles i Fellesnemnda og
legges ut på høring.
Kan man ha folkemøter eller informasjonsmøter
knyttet opp mot forslaget når det er klart og legges ut
på høring? Vil kanskje være aktuelt om det blir store
endringer i gebyrer og brukerbetaling?
Delprosjektet vurdere at det ikke er hensiktsmessig
med folkemøter. Det som er viktig er at man
informere godt og får innspill og synliggjøre godt der
hvor det er endringer. Viktig å unngå fallgruver og
derfor veldig viktig med god kommunikasjon ut til
innbyggerne.
Hvordan skal prosessen være, skal alt være klart til
2020 eller kan man i løpet av en periode på eks 4 år
harmonisere?
På utredningen som skal gjøres i DP 9.6 på
selvkost/VAR -området vil ikke endringene bli store
for innbyggerne, men for næringsaktørene kan det
være større endringer.
DP 9.5 har vedtatt at det skal legges frem et
skyggebudsjett for Senja kommune 2019 til
Fellesnemnda i desember. I dette går man inn med det
avgiftsnivået vi har i dag. Vil gi et bilde for
Fellesnemda for videre budsjettarbeid dersom man
blant annet endrer brukerbetalinger og gebyrer.
Sjekke om forskriftene for å ta gebyr for søknader eks
scooterkjøring. Hvordan er det på naturforvaltning?
Lisbet Falltin orienterte om noen
Lisbet Falltin
kommuner/fylkeskommuner som hun kjenner til.
Undersøker nærmere og sender over på e-post.
Legges ved referatet.
Veien videre og fremdrift:
- Til møte i Fellesnemda i november bør det
ligge et notat på alle avgifter i de respektive

-

-

3

kommunene og det må fremkomme at de er
lagt inn i Arena som danner skyggebudsjettet
for Senja kommune 2019.
Kan man allerede da få noen signaler på om
det er noen spesielle satsingsområder? Er laget
en oversikt over alle gebyrer og
brukerbetalinger fra faggruppen, legges ved
referatet.
Bør se på de områdene som vekker interesse
hos innbyggerne, SFO, barnehage
Kan disse difrensieres og harmoniseres over en
periode på for eksempel 4 år? Må sjekkes opp
hva som er lov/ikke lov.
Det jobbes videre med en oversikt med forslag
til harmonisering til neste møte i DP 8.4, her
må man også sjekke ut hva man har lov til og
ikke lov til.
Man kan påbegynne allerede nå å lage
regelverket for egenbetaling slik at man kan
fylle inn satser etterhvert

Finansreglement
Lenvik kommune har et oppdatert finansreglemet som
delprosjektet kan ta utgangpunkt i. Er tidligere gått
gjennom og merket hvor endringer må gjøres for å
tilpasses Senja kommune.
Er det noe som skal være i finansreglementet som skal
tas ut og være en del av handlingsreglene, dette må
man se på. Prosjektledelsen forbereder og legger det Prosjektorganisasjonen/Hogne
frem med endringer til delprosjektet i neste møte.
Eidissen
Er viktig at nye Senja kommune har noen gode og
tydelige handlingsregler og finansreglement, særlig
med tanke på den gjelden som Senja kommune vil få.
Kommunale garantier må også tas opp og diskuters i
delprosjektet og inn under finansreglementet. Er laget
en oversikt over de garantiene som ligger per i dag i
de fire kommunene, denne legges ved referatet.
Se til regelverket for kommunale garantier som er
laget i Tromsø og som er knyttet opp mot
handlingsregler. Eksemplet fra Tromsø legges ved
referatet.
Lisbet Falltin sender over eksempel fra Tranøy på
finansreglement.

Lisbet Falltin
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Handlingsregler
Må ha handlingsregler som sier noen om hvordan man
hånderer renter. Skal det stå hvor mye av gjelden skal
bindes? Viktig at man da har med seg at det bør være
tilsvarende budsjettmidler som kan følge opp
handlingsregelen.
I det nye lovverket er det pålagt at kommunene skal
lage nøkkeltall på økonomisiden.
Det bør lages et utkast til handlingsregler basert på
diskusjonene i delprosjektet som legges frem på neste Prosjektledelsen/Hogne
møte.
Eidissen
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Eventuelt
Laksepenger, hva er status på hva som er vedtatt fra
Stortinget?
Havbruksfondet, er dette engangspenger?
Bør det lages handlingsregler for bruk av disse
pengene? Lisbet Falltin viser til at det er noen som
jobber med dette, eks Finnsmark Fylkeskommune har
dette som sak nå.
Det vil bli årlige beløp til kommunene, innretningene
av disse vet vi ikke, er frie midler. Skal inntektsføres
på drift. Kan ikke budsjetteres med disse midlene da
da utbetalingene vil svinge.
Delprosjektet kan diskutere dette og komme med
innspill til Fellesnemnda.
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Neste møte i DP 8.4
Foreslås 31.08.2018 i Skaland.kl.12-15.00
Koordineres med DP 9.5
Møteplan høst 2018
31.08.2018 Gryllefjord kl.12-15
7.11.2018 Vangsvik kl.12-15

